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Kern mededeling:

Op 20 oktober hebben uw staten tijdens een beeldvormend overleg aan hét
college gevraagd om een overzicht te geven van de belangrijkste Flevolandse
speerpunten in de concept-MRA Agenda 2.0. Gedeputeerde Fackeldey heeft
toegezegd dat dit nog voor de oordeelsvormende bespreking van 4 december
2019 zal worden toegestuurd aan de staten.
Voorafgaand aan de bespreking van de reactie op de concept-MRA Agenda 2.0
tijdens de vergadering van provinciale staten op 18 december 2019, zult u een
uitgebreidere mededeling ontvangen over de inzet en de prioriteiten die het
college heeft met betrekking tot de MRA.
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Mededeling:

U heeft van het college de concept-brief aan de Agendacommissie ontvangen met
een (positieve) reactie op de concept MRA Agenda 2.0. In deze Mededeling wordt
een overzicht gegeven van de belangrijkste Flevolandse speerpunten in de MRA.

Prioriteit 1: infrastructuur/mobiliteit in brede zin. Zowel via de weg, als spoor,
als scheepvaart, als door de lucht. De infrastructuur van Flevoland is nog niet af,
en alleen in MRA-verband kunnen de Flevolandse prioriteiten in Den Haag
geagendeerd worden, zoals ook in de afgelopen jaren (b.v. Al /A6 en OV SAAL) is
gebeurd. Een goede (OV)infrastructuur is essentieel voor de toekomstige
ontwikkeling van onze provincie.
Flevoland levert één van de vijf leden van de stuurgroep Samen Bouwen aan Be
reikbaarheid.
Prioriteit 2: Economie:
de Toerisme en vrijetijdseconomie-agenda (vooral de spreiding van
toeristen uit Amsterdam via Amsterdam Bezoeken, Holland Zien) biedt
een grote kans voor Flevoland. Het biedt gevarieerde werkgelegenheid en
het draagt bij aan de verbetering van het imago.
Plabeka: door deel te nemen aan het succesvolle programma van Plabeka
maken de Flevolandse gemeenten kans op de komst van bedrijven die
elders in de MRA moeten wijken voor woningbouw. Onder andere
bedrijventerreinen als Flevokust, De Vaart en Lelystad Airport Business
park kunnen hiervan profiteren.
Onderwijs en Arbeidsmarkt: de Flevolandse onderwijsinstellingen zijn nog
'A'
niet voldoende in staat om een onderwijsprogramma te bieden voor de
aansluiting op het bedrijfsleven. De MRA kan hierbij helpen, want het
Flevolandse probleem is niet uniek.
De MRA draagt bij aan de bevordering van cultuurparticipatie en het faci- >
literen van een toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren.
Dit biedt voor Flevoland een kans om deel te nemen aan bijzondere
kwalitatief hoogwaardige culturele projecten.
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Prioriteit 3: Woningbouw:
Flevoland biedt volop kansen om goed, ruim en betaalbaar te wonen in een fraaie blauw-groene
omgeving, met goede voorzieningen en goede infrastructuur. Het blijft ook de komende jaren nodig
om deze aantrekkelijke kant van Flevoland in MRA-verband te belichten en om ervoor te zorgen dat
goede afstemming van de woningbouw met de andere MRA-gemeenten plaatsvindt. Onderhandelingen met het Rijk, onder andere over de toegezegde € 1 miljard extra impuls voor de
Woningbouw, zijn veel kansrijker in MRA-verband. Met name de Flevolandse
Sleutelprojecten en de versnellingslocaties zijn hiervoor van groot belang voor de MRA.
Flevoland levert één van de vier leden van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie.
Prioriteit 4: Duurzaamheid.
Kennisdeling en samenwerking in MRA-verband is van groot belang zowel inzake duurzame energie
als circulaire economie. Inzet op aardwarmte en geothermie zal hierbij voor Flevoland belangrijk
zijn. Op het gebied van Circulaire Economie zien we meerwaarde in de samenwerking door bij voor
beeld het benutten van schaalgrootte van de MRA om marktpartijen te mobiliseren of om via sa
menwerking efficiency te verhogen en effectiviteit te vergroten. Ook is het mogelijk om als regio
een sterkere invloed te hebben bij de lobby naar Den Haag.
Flevoland is nu trekker en ambtelijk secretaris van PHO Duurzaamheid en Energie.
Prioriteit 5: landschap en natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling en zorgen voor een goed ontworpen en goed onderhouden landschap is voor de
inwoners van onze deelregio van groot belang. Maar ook voor de andere inwoners van de MRA kan
Flevoland zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor dagjes aan het strand en in de natuur,
Flevoland kan zeer profiteren van een sterke inzet op landschap en natuur onder andere via
Nationaal Park Nieuwland

